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Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu uprzejmie informuje, że uruchamia nabór
wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie
ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski przyjmowane będą w okresie od
29.01.2019 roku od godziny 7.30 do 01.02.2019 roku do godziny 14.30
- w formie papierowej w Kancelarii Urzędu (I piętro, pokój 104)
- w formie elektronicznej (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być
opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o
podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
Wnioski złożone w formie papierowej lub za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej traktowane są równorzędnie i będą rozpatrywane według
kolejności wpływu ustalonej w oparciu o zapisy systemu kancelaryjnego.
Zachęcamy pracodawców do składania wniosków w formie elektronicznej.
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu będzie finansował koszty kształcenia w 2019 roku
maksymalnie w kwocie 6.000,00 zł na osobę, co oznacza, że wartość szkolenia
nie może przekroczyć 6.000,00 zł na osobę.
O pomoc w 2019 roku mogą ubiegać się pracodawcy, którzy spełniają Priorytety
wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ustalone na 2019 rok
przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym
powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2019
https://poznan.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=pho2TApI&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycl...
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dla Miasta Poznania
i Powiatu Poznańskiego dostępnego pod adresem:
https://barometrzawodow.pl/pl/wielkopolskie/prognozy-dla-powiatow/2019/poznan.18..
360....1....0.1.1.360.
oraz
https://barometrzawodow.pl/pl/wielkopolskie/prognozy-dla-powiatow/2019/poznanski.1
8..346....1....0.1.1.346.
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają
świadectwa dojrzałości;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w
podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego,
wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez
MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych
pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy
o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności
Zawodowej;
4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować
wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do
emerytury pomostowej;
5. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki
zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych
nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im
pozostanie w zatrudnieniu;
6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
Wniosek (druk do pobrania) należy składać zgodnie z zasadami
umieszczonymi na stronie Urzędu.
Wnioski, które wpłyną w innym terminie lub w innej formie niż wskazana
przez Urząd nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Dodatkowe informacje udzielane są na stanowisku ds. Krajowego Funduszu
Społecznego pok.302 III piętro w głównym budynku Urzędu lub pod numerem telefonu 618345 -730.
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